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"In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen."( Joh. 14:2) 

In dankbare herinnering aan 

Henri van Gellecom 
Geboren te Overdinkel op 19 januari 1947, gedoopt in de 
Gerardus Majella parochiekerk, ontving hij de namen 
Heinrich Petrus Jan. Na bijna 25 jaar samen met Hanneke 
is hij plotseling, maar rustig, zonder pijn, in zijn slaap 
overleden te Overdinkel op 12 oktober 2002. Na een 
waardige afscheidsviering met Schriftlezing, gebed en 
muziek, vond de crematieplechtigheid plaats te Usselo op 
17 oktober. 

Verslagen, diep geschokt en bedroefd zijn wij , nu mijn, 
allerliefste Henri, mijn dierbare schoonzoon, onze 
onvergetelijke broer en zwager, onverwacht uit onze kring 
moesten zien heengaan. Onze Henri, blijmoedig en recht 
door zee, altijd even gezellig en hulpvaardig, vriend van 
velen, is niet meer. Meer dan ooit beseffen we hoe we 
steeds op hem konden bouwen. Hij was trouw en 
standvastig in vriendschap en straalde voortdurend 
goedheid uit. Wat stond er nog veel op het programma de 
komende tijd, want hij wilde nog zoveel, zat nog zo vol 
plannen. Maar helaas, "Van het concert des levens krijgt 
niemand een program." Langs Henri's levensweg, 55 jaar, 
hebben ontelbaar veel mensen gestaan, in rijke 
kleurschakeringen, ook veel dieren, bomen, planten en 
bloemen. Vaak was hij te vinden in de natuur, de ene keer 
in "pastoors bos"om de helpende hand te bieden, dan weer 
in zijn moestuin, waar hij menig boontje geoogst heeft. Ook 
als buurman was hij altijd opgewekt, zichtbaar actief 

aanwezig vol grappen. Zijn wilskrachtige werklust, z'n 
eerbied en liefde voor de natuur, zullen ons altijd bijblijven. 
Deze zorgzame liefhebbende mens, Henri, blijft voor altijd 
in ons hart. Steeds was hij in de weer, meer naar anderen 
toe dan naar zichzelf. Met z'n opgewekte en oprechte 
levensvreugde, met z'n warme vriendschap, veroverde hij 
ieders hart, jong en oud, mens en dier. Hij had zelfs een 
'zwertkip' waar hij 'n mooi 'bungalowtje'voor bouwde. De 
band met de vriendengroep was hecht, goed en weldadig. 
Echte vrienden waren voor hem a.h.w. als bomen, als 
familie, open, direct en helder naar elkaar toe, elkaar altijd 
licht gevend en het beste gunnend. Het begrip 'trouw' stond 
hoog in z'n vaandel geschreven, in goede tijden en in 
slechte tijden. Wij vragen: "Waarom jij Henri, jij lieve 
zorgzame liefhebbende mens, nog zo jong?" We hebben er 
geen antwoord op. Maar ... jij blijft voor altijd in ons hart. 
Onze wereld staat weliswaar st il, nu je er niet meer bent, 
maar in onze herinneringen ben en blijf je onze rots in de 
branding, onze trouwe steun en toeverlaat. Je was er altijd 
voor 'n ander, nooit voor jezelf. Voor jou was het: weinig 
nemen en veel geven, vol hartelijkheid, humor en warmte. 
We weten en geloven: Onstertelijk is het leven, eeuwig is 
de liefde. Jouw dood is als de horizon, want de horizon is 
niets anders dan de begrenzing van ons gezichtsveld. Jij 
bent weer terug bij jouw en onze Schepper. We weten het, 
je was sterk en fier, overtuigd van je eigen kracht, maar ook 
zo kwetsbaar. Toch was je steeds positief en vol 
levensenergie. We zullen je missen. Henri, jouw leven 
moesten we loslaten, maar in ons leven houden we je altijd 
vast. Lieve Henri, rust nu maar zacht. Er zal veel aan jou 
worden gedacht. Dank voor alles wat je voor ons hebt 
betekend en gedaan. Rust in vrede bij God, die aan het 
begin en aan het einde van jouw en onze levensweg blijft 
staan. 

Voor uw blijken van medeleven, voor de steun en warme 
nabijheid in deze moeilijke dagen na het plotselinge over• 
lijden van Henri, zeggen wij U hartelijk dank. 

Hanneke, moeder en familie van Gellecom 


